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سياسة
على الغالف

قانون الدوائر الـ :15الحريري وجنبالط وباسيل أبرز الخاسرين

وأخيرًا النسبية :إنجاز ...ناقص
ّ
ّ
الممددة لمجلس النواب ،اتفقت القوى السياسية الكبرى على مشروع النسبية في 15
قبل ستة أيام من انتهاء الوالية
سيبحث اليوم في مجلس الوزراء ،قبل أن ُي ّ
دائرة .المشروع ُ
قر في مجلس النواب نهاية األسبوع الحالي .ما تحقق إنجاز
ّ
ّ
التشوهات
كبير ،يتمثل في الخروج من نظام االقتراع األكثري ،اإلقصائي واإللغائي .لكن هذا اإلنجاز تشوبه الكثير من

«لغم» البطاقة
الممغنطة

ُ
أبــرز املـصـ ّـريــن على اعتماد البطاقة
املـمـغـنـطــة (ب ـط ــاق ــة شـبـيـهــة بـبـطــاقــة
ال ـه ــوي ــة ،ي ـجــب أن ت ـك ــون ف ــي ح ــوزة
ّ
ك ــل ن ــاخ ــب ل ـي ـت ـمــكــن م ــن االقـ ـت ــراع)
هــو التيار الوطني الـحــر ،إلــى حـ ّـد أن
الوزير جبران باسيل ّ
رد على سؤال
صحافي بعد اجتماع تكتل التغيير
واالصــاح ّ
بأن إلغاء هذا البند يعني
تعديل القانون« ،ما يفتح الباب أمام
مطالب أخ ــرى لدينا لتضمينها في
ّ ّ
الـقــانــون ،فـحــق كــل طــرف أن ُيطالب
بتعديالت» .البطاقة املمغنطة تسمح
لـ ـك ــل نـ ــاخـ ــب ب ـ ــاالقـ ـ ـت ـ ــراع ملــرش ـحــي
دائ ــرت ــه مــن مـكــان سـكـنــه ،ولـكــن من
غـيــر الــواضــح مل ــاذا التمسك بـهــا في
ال ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة .ل ـكــن ت ـب ــرز أسـئـلــة
عديدة بشأنها :هل سيكون االقتراع
إلـكـتــرونـيــا أم فــي صـنــاديــق اق ـتــراع؟
إذا ك ــان إلـكـتــرونـيــا ،فـلـمــاذا إص ــدار
بطاقة ممغنطة؟ أال يمكن التصويت
اإللكتروني باستخدام بطاقة الهوية
أو جــواز السفر؟ ومــن سيضمن أن
ّ
يحصل ك ــل الـنــاخـبــن عـلــى البطاقة
املمغنطة في غضون سنة ،في حني
ّأن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن لــم
يـسـتـحـصــل بـعــد عـلــى بـطــاقــة هــويــة
رغــم مــرور نحو عقدين على إطالق
مشروعها؟ وهــل لــدى الــدولــة القدرة
على إقامة شبكة ربط إلكتروني بني
جميع مراكز االقتراع في أقل من 12
ش ـه ـرًا؟ وملـ ــاذا مـنــح ت ـيــار املستقبل
هذه الذريعة «التقنية» لتمرير تمديد
«سياسي» ملدة عام؟

أسهم في
الوصول إلى
التسوية موقف
عون الرافض
لتوقيع مراسيم
دعوة الهيئات
الناخبة
(داالتي ونهرا)

ي ـ ــوم الـ ـ ـس ـ ــراي ال ـح ـك ــو ّم ــي أم ـ ــس ك ــان
ً
طــويــا .اجتماعات ُمكثفة بــن القوى
السياسية الرئيسية ،نتج منها تثبيت
اتفاق على قانون لالنتخابات ،يعتمد
ُالنسبية في  15دائرة .مشروع القانون
امل ـت ـفــق عـلـيــه ل ــن ُي ـغـ ّـيــر بــالـطـبــع شكل
عمقًا
النظام
الحاكم في البالد ،األكثر ّ
من أن ّ
تبدله انتخابات .وصحيح أنه
جرى «تخفيف» النسبية ،وليس الـ15
دائرة هو ما يطمح إليه ٌ
قسم كبير من
ُ
اللبنانيني ،ولـكــن انتشلت الـبــاد من
القعر عبر تجنبيها كــارثــة دستورية
ّ
لــو أن والي ــة املـجـلــس الـنـيــابــي انتهت
م ــن دون االت ـف ــاق عـلــى ق ــان ــون جــديــد.
ّ
ويصح وصــف ما تحقق بـ«اإلنجاز»،
ً
ُ
لسببني أساسيني؛ أوال ،دفــن القانون
األك ـ ـثـ ــري الـ ـس ـ ّـي ــئ ال ـ ــذي ح ـك ــم ل ـب ـنــان
منذ عشرينيات الـقــرن املــاضــي ،فكان
ُمجحفًا على الصعيد التمثيلي لقوى
سياسية عــديــدة .أم ــا الـسـبــب الـثــانــي،
واأله ـ ـ ـ ـ ــم ،فـ ـه ــو دخـ ـ ـ ــول لـ ـبـ ـن ــان ع ـصــر
النسبية .ولتوضيح أهمية النسبية،
تـُكـفــي اإلش ـ ــارة إل ــى م ـثــل ع ـم ـلــي :كــان
املـ ــرشـ ــح فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة ب ـ ـيـ ــروت ال ـثــال ـثــة
(س ــاب ـق ــا) ب ـحــاجــة إلـ ــى م ــا ُيـ ـق ــارب 75
أل ــف ص ــوت لـيـفــوز بمقعد ،فـبــات بعد
أن أصبح اســم الــدائــرة بيروت الثانية
ُ
(وت ـعـ ّـد مــن أكـبــر الــدوائــر) بحاجة إلى
أقـ ــل م ــن  17ألـ ــف صـ ــوت (وي ـن ـخ ـفــض
العدد املطلوب لنيل مقعد في حال لم
تـكــن نـسـبــة امل ـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات
شكل
قياسية) .يفتح ذلــك املجال أمــام
ٍ
جــديــد مــن الـتـمـثـيــل الـسـيــاســي .وم ـ ّـرة
ج ــدي ــدة ،م ــن دون أن يـعـنــي تـغـيـيــرات
جذرية في جوهر النظام.
عــوامــل عـ ّـدة أسهمت فــي التوصل إلى
ه ــذه الـنـتـيـجــة .وق ــد يــأتــي فــي املــرتـبــة
األولـ ـ ـ ــى م ــوق ــف رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون ال ـ ـ ــذي ت ـمـ ّـســك
ّ
بــإس ـقــاط م ــا ُي ـع ــرف ب ـقــانــون الـســتــن،
ووص ـ ــل بـ ــه األم ـ ــر ح ـ ـ ّـد االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
تـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ــرس ـ ــوم دع ـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات

الناخبة وتشكيل هيئة اإلشــراف على
ّ
فإن «الجنرال» ّ
أصر
االنتخابات .كذلك
على رفع لواء ُ
«حسن التمثيل».
العامل الثاني أتى من جانب حزب الله
وحركة أمل اللذين ّ
تمسكا بالنسبية.
ّ
وكان لرئيس مجلس النواب نبيه بري
دور كبير فــي التوصل إلــى التسوية،
مــن خ ــال إسـقــاطــه مـشــاريــع الـقــوانــن
ُ
الطائفية والتقسيمية التي طرحت في
األشهر األخيرة.
ُي ـ ـض ـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـج ـ ــاوز رئ ـي ــس
الحكومة سعد الـحــريــري لتوجساته
م ــن الـنـسـبـيــة ،وتـسـهـيـلــه ال ـق ـبــول بها
وفـ ــق ّ
أي ت ـق ـس ـي ـمــات ،رغـ ــم ال ـخ ـس ــارة
ُ
الكبرى التي يتوقع أن تشهدها كتلته
النيابية.
ً
وفـ ـض ــا ع ـ ّـم ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ال ي ـم ـكــن إغ ـف ــال
ّ
«ال ـ ــدور امل ـس ــاع ــد» الـ ــذي أداه الـنــائــب
ج ــورج عـ ــدوان ،فـ ـ ّـأدت الــوســاطــة التي
قـ ــام ب ـهــا ف ــي ال ـتــوق ـيــت امل ـن ــاس ــب إلــى
تالقي معظم املكونات السياسية حول
مشروع الـ 15دائرة.

االنتخابات في  6أيار 2018؟
ومن املتوقع أن يتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ،قبل
جلسة مجلس الوزراء اليوم ،على موعد إجراء االنتخابات .وفيما
ُ
أشارت مصادر وزارية إلى أن االنتخابات ستجرى يوم  6أيار ،2018
قالت مصادر تكتل التغيير واإلصالح إن عون يريد إجراء االنتخابات
في تشرين الثاني املقبل كحد أقصى ،في مقابل مطالبة تيار املستقبل
ُ
بأن تجرى االنتخابات في آذار  ،2018على قاعدة أن وزارة الداخلية
لن تكون قادرة على إجراء االنتخابات إال بعد تحضيرات تحتاج
إلى  7أشهر على األقل .ورغم أن «املستقبل» يريد التمديد ملحاولة
«مللمة» أوضاع الشعبية ،فإن املنطق يقضي بمنح املرشحني الجدد،
الذين سيقررون الترشح بعد إقرار النسبية ،مهلة زمنية كافية لإلعداد
لالنتخابات ،وخاصة أنهم ينافسون نوابًا موجودين في البرملان منذ
 8سنوات على األقل (بعضهم نواب منذ ما قبل عام .)1992

ّ
تشوهات المشروع

ُ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ـس ـ ّـج ــل ب ـح ــق م ـش ــروع
ّ
ال ـقــانــون الـجــديــد شــوائــب عـ ــدة .جــرى
عـ ـمـ ـدًا وبـ ـشـ ـك ــل وقـ ـ ــح ت ـق ـس ـي ــم دوائـ ـ ــر
معينة بـطــريـقــة طــائـفـيــة ،وأب ــرز مثال
ع ـلــى ذل ــك ه ــو إع ـ ــادة ال ـع ـمــل بـبـيــروت
ال ـشــرق ـيــة (الـ ــدائـ ــرة األول ـ ــى) وب ـي ــروت
الغربية (الــدائــرة الثانية) ،تمامًا كما
كانتا في الحرب األهلية .األمــر اآلخر،
هو غياب املساواة في تقسيم الدوائر،
فـبـعـضـهـ ُـا ص ـغ ـيــر ج ـ ـدًا ل ـنــاح ـيــة عــدد
امل ـق ــاع ــد امل ـخ ـ ّـص ـص ــة ل ـه ــا (فـ ــي دائـ ــرة
جــزيــن ـ ـ صـيــدا  5مقاعد ،أمــا الـشــوف ـ
عاليه ف ــ 13نــائـبــا)َ .واملــاحـظــة الثالثة
هي في إصــرار «ركني ُ
الحكم» ،التيار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر وت ـي ــار املـسـتـقـبــل على
حصر الصوت التفضيلي في القضاء،
ّ
رغ ــم أن  8دوائـ ــر م ــن أص ــل  15مؤلفة
إمــا مــن قـضــاء واح ــد ،أو نصف قضاء

(ك ــدائ ــرت ــي ب ـ ـيـ ــروت) .ح ـصــر ال ـصــوت
التفضيلي في القضاء هو في األساس
مطلب «املـسـتـقـبــل» ،ال ــذي يــريــد إلـغــاء
تــأثـيــر أص ــوات املـقـتــرعــن الشيعة في
َ
ـاغ ــل ــي م ـق ـعـ َـدي
ج ــزي ــن ع ـل ــى ه ــوي ــة ش ـ ِ
ص ـي ــدا .ول ـك ــن ل ــو م ــورس ــت الـضـغــوط
ّ
على الحريري ،لكان باإلمكان التفل ّت
من هــذا الشرط الــذي ينتقص من حق
عدد من الناخبني من املشاركة الكاملة
ّ
فمسيحيو
فــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة.
بنت جبيل ،والنبطية ،وصور ،واملنية ـ
الضنية ،لن يتمكنوا من منح أصواتهم
التفضيلية للمرشحني املسيحيني في
دوائرهم ،رغم أن التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية رفعا لواء «تحسني
التمثيل املسيحي».
هذا البند دفع الوزير يوسف فنيانوس
ّ
إل ــى الـتـصــريــح أم ــس ب ــأن ت ـيــار امل ــردة

يعترض على الـصــوت التفضيلي في
ّ
ال ـق ـضــاء «ون ــري ــده ع ـلــى الـ ــدائـ ــرة ،ألن
لدينا مرشحني في كل دوائــر الشمال،
فيما التيار الوطني الحر لديه مرشح
واحد في البترون».

رابحون وخاسرون

ّ
صحيح أن االتـفــاق على القانون دفع
ّ
كــل القوى إلــى تقديم تـنــازالت معينة،
ولكن ذلك ال يلغي «نسبية» الخاسرين
والرابحني .على أول الئحة الخاسرين،
يأتي الحريري الــذي كــان يرفع شعار
ّ
«رف ــض النسبية فــي ظ ــل س ــاح حــزب
الله» ،فيما الحقيقة أنه رفضها كونها
ستعيد كتلته النيابية إل ــى حجمها
الطبيعي بعد أن «استولى» ،منذ عام
 ،2005على أكثر من  10مقاعد من دون
وجــه حــق .مــا ينطبق عـلــى الـحــريــري،
ّ
ينطبق بــدرجــة أقــل على النائب وليد
جـ ـنـ ـب ــاط الـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان يـ ــرفـ ــض ،حـتــى
أسابيع خلت ،البحث في النسبية .عاد
إليها ألنها الخيار الوحيد املتاح ،رغم
ُ
أنها قد تفقده عــددًا من مقاعد كتلته.
ُ
واملـ ـشـ ـت ــرك ب ــن ال ـح ــري ــري وج ـن ـبــاط
فـ ــي رف ـ ــض ال ـن ـس ـب ـي ــة ك ـ ــان رغ ـب ـت ـه ـمــا
ف ــي ال ـظ ـه ــور كــامل ـم ـث ـلــن الـسـيــاسـيــن
الوحيدين داخــل طائفتيهما .القانون
ال ـجــديــد سيفتح ال ـبــاب أم ــام احـتـمــال
حـ ـص ــول خـ ـ ــروق ج ــدي ــة داخـ ـ ــل ال ـك ـتــل
الـسـيــاسـيــة ـ ـ الـطــائـفـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
ت ـيــار املـسـتـقـبــل وال ـح ــزب االش ـتــراكــي.
وإل ــى جانبهما ُيـمـكــن وض ــع ع ــدد من
قوى « 14آذار» ،وعلى رأسها «القوات
اللبنانية» الـتــي وقـفــت ضـ ّـد النسبية
وأطلقت عليها تسمية «مشروع حزب
الله».
ال ـخ ــاس ــر ال ـث ــال ــث ه ــو ال ــوزي ــر ج ـبــران
بــاسـيــل .رئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الحر
هو «السوبر» وزير في العهد الجديد،
ورئـ ـ ـي ـ ــس ثـ ــانـ ــي أك ـ ـبـ ــر ك ـت ـل ــة ن ـيــاب ـيــة
ُم ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون ص ــاع ــدة ال آف ـلــة
ككتلة املستقبل .وهو رئيس أكبر كتلة
وزاري ــة ،ومتحالف ومتفاهم مــع أكبر

